Ден на ПР специалиста
За втора поредна година ПР специалистите отбелязаха
своя професионален празник

На 7 юли комуникационната общност се събра,
за да отбележи за втора поредна година своя
професионален празник – Деня на ПР
специалиста. Тази година събитието се проведе
в Софарма офис на открито, а темата му бе
„Истински ПР специалисти говорят за фалшиви
новини“.
В дискусионния панел “Фалшивите новини –
шокиращи
и
интересни?
Или
сериозен
проблем?“ се включиха представители на
различни организации – Александър Христов,
член на УС на БДВО, Катя Димитрова,
председател на БАПРА, Стефан Серезлиев,
БААК, Любомир Блатски, Дружество на ПР
специалистите към СБЖ, Миглена Въгленова,
АСКО, а също и Максим Бехар, Любомир
Аламанов и др.
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Ден на ПР специалиста

Като продължение на темата за фалшивите
новини, организаторите на празника подготвиха
и игра - „Измисли абсурдна фалшива новина“.
В играта се включиха 5 отбора, с капитани Мила
Миленова, Ани Алашка, Любомир Аламанов,
Силвия Рашкова и Веска Тодорова. Всеки отбор
имаше на разположение по 7 думи, които да
използва, за да подготви своята фалшива
новина.
Шокиращите фалшиви новини на отборите
може да откриете във фейсбук страницата на
събитието.
7 юли бе избран за Ден на ПР специалиста, тъй
като на тази дата през 2005 г. е подписан
Етичният кодекс на ПР специалистите в България.
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БДВО Summer Camp 2017
Премина традиционният БДВО Summer Camp –
#RegattaEdition
За трета поредна година БДВО проведе
своя Summer Camp. Тази година летният
тиймбилдинг
премина
под
мотото
#RegattaEdition – PR на гребена на вълната.
На 15 юли смелите комуникатори отплаваха
с яхта към ширините на Черно море от
морската гара във Варна.
По покана на доц. Теодора Петрова, декан
на Факултета по журналистика и масова
комуникация“, СУ „Св. Климент Охридски“,
след плаването из водите на родното море,
PR-ите се отправиха на посещение в
Университетската ботаническа градина във
Варна.
Посещение в к.к. Албена сложи край на
тазгодишния морски PR тиймбилдинг.

БДВО SummerCamp 2017 - #RegattaEdition –
PR на гребена на вълната се осъществи
благодарение на любезното домакинство
на Медицински университет Варна, както и
на традиционните партньори Пощенска
банка и Евроинс.
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.
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Нов член

Мая Костадинова е Client Service Manager, All Channels | PR.
Тя стартира кариерата си като координатор на ученически и
студентски проекти към Европейски младежки форум в
Страсбург. Целенасочено с комуникации започва да се
занимава при постъпването си в Атлантическия клуб в
България, където организира над 100 събития за близо 4
години. Сред тях – визитата на генералния секретар на ООН
Бан Ки-мун, генералния секретар на НАТО Андерс Фог
Расмусен, редица световни лидери от политическата сцена,
еврокомисари, министри, посланици и пр.
През 2014 г. постъпва на работа като младши PR консултант
в All Channels Communication, афилиирана агенция на
FleishmanHillard в България. Преминава през позицията PR
консултант, за да стигне до Client Service Manager на All
Channels | PR към момента. През годините е ръководила
ключови акаунти на агенцията, сред които София Тех Парк,
бензиностанции ЕКО, AstraZeneca, Мтел, Загорка АД и др.
Бакалавър по Международни отношения към Юридически
факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по
Дигитален маркетинг в Международното висше бизнес
училище.
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Нов член

Инж. Диана Николова е транспортен инженер – степен, придобита
в Транспортен факултет на ТУ-София, както и магистър по
маркетингов
мениджмънт,
специалност
„Индустриален
мениджмънт” на ТУ–София.
Познанията и опита й са изградени от дирекция „Европейски
програми и проекти” и направление „Транспорт и транспортни
комуникации” на Столична община, в които работи близо 5 години
– до края на 2016 г. През годините работи по проекти, свързани с
комуникация, координация, анализ, предложения на създаване на
нови „зелени” политики в сектор „транспорт и транспортна
инфраструктура”, работа по плановете за действие за устойчиво
развитие на СО, както и участва в 4-годишната Инвестиционна
програма за изграждане и рехабилитация на 21 обекта на
транспортната инфраструктура на територията на Столична
община: с периодично изготвяне на експертни преводи от
български на технически английски език на всички отчетни
доклади, които периодично биват изпращани към Европейската
Инвестиционна Банка, както и отчети към широката общественост.
Работи по кампанията „Виж ни, ние сме на колело!”, като влиза в
ролята на ръководител. Проектът се реализира в подкрепа на
целите на инициативата „София-Европейска столица на спорта
2018 г.”, с която се популяризира активния начин на живот, развитие
на спортни политики, инфраструктура с добри съоръжения,
програми и активности. Притежава Професионален опит и в
частния сектор: компаниите „София Мед” АД. Преминава през
поредица от обучения в Института за публична администрация към
Министерски съвет, Technical University – Colorado – USA; US –
Bulgarian Association, както и в много други институции.
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Събитие
Елена Петева представи своята изложба „Присъствие и
Отсъствие I & II“, посветена на баща ѝ проф. д-р Тодор Петев.
На 17 юли от 18.00 часа в софийската галерия
Аросита, бе открита изложбата „Присъствие и
Отсъствие I & II“ на Елена Петева. Вторият гастрол
на преподавателката по живопис в университета в
Масачузетс Дармът е посветена на нейния баща
–
проф.
д-р
Тодор
Петев,
доайен
на
образованието по връзки с обществеността в
България, създател на основател на катедрата на
ЮНЕСКО
"Комуникация
и
връзки
с
обществеността" във ФЖМК, учредител и първи
председател на БДВО. Почетен председател на
организацията до кончината си през 2015 г.
„Работата ми е алегорично изображение на
човешкото състояние. Външното е емблематично
за вътрешното ¬– дали външното изображение
разкрива вътрешното състояние или пък образът
персонифицира идеята. Използвам лицето,
ръцете, формалните и техническите решения, и
работния ми процес като алегорични средства,
чрез които търся да уловя човешкото присъствие,
състояние и преходност. Ефимерната същност на
‘‘сега’’, паметта за миналото (‘‘преди’’) и усета

за това което предстои (‘‘след’’) създават една поголяма и по-истинска реалност, в която
едновременно съществуват нашето присъствие и
отсъствие. Често мисля, че това което се стремя да
направя в работата си е да изобразя неща, които
сигурно не могат да бъдат изобразени“, споделя
Елена Петева.

Продължава на следващата страница
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Събитие

Елена Петева е родена в София, учи изкуства в САЩ,
има редица специлизации в Европа и Америка, нейни
произведения са излагани в много галерии и музеи в
целия свят. Това е втората ѝ изложба в България, като
пред гостите на откриването, тя сподели плановете си
за взаимни гастроли на нейни възпитаници в София и
на български художници в Масачузетс. Елена Петева бе
чест гост на церемониите по връчване на наградите на
победителите в PR приз, където придружаваше баща
си проф. Петев. От името на БДВО, гости на
откриването на изложбата бяха проф. Минка Златева –
един от учредителите и почетен член на организацията,
Асен Асенов, дългогодишен член на управителния съвет
и председател на БДВО и д-р Александър Христов, член
на управителния съвет и председател на организацията
в периода 2011-2013 г., които поздравиха авторката и
изразиха почитта си към семейството на професора.
Желаещите да видят изложбата могат да го направят
до края на месец юли в галерия Аросита, която се
намира на ул. Врабча №12 Б
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Кариери
Николай Ванчев е новият Group Creative Director на
Havas Group България
Николай Ванчев е новият Group Creative Director на Havas Group
България. Той пое поста от началото на юли 2017 г., като
основните му задачи са да ръководи творческите процеси на
Групата и да отговаря за интеграцията на българското
подразделение в международната Havas Group.
„Щастливи сме, че привлякохме в Havas Group едно от найутвърдените имена в областта на рекламата в България.
Агенцията ни ще разчита Николай да ръководи творческото
развитие на цялата група на нашия пазар. Той ще трябва да
подпомогне по-силната и бърза интеграция с международните
структури на Havas по време на придобиването на останалите
български компании Havas Media и Havas Sofia“, каза Иванка
Кючукова, изпълнителен директор на Havas Group България.
Преди да се присъедини към екипа на Havas, Николай Ванчев
заема позиции в български и чуждестранни агенции като
McCann Sofia, MRM/McCann Bucharest, New Moment New Ideas
Sofia и Publicis.
Кариерата му започва през 2009 г. като графичен дизайнер,
като през годините Николай се превръща в един от доказалите
се творчески директори в България. Кампаниите, които той
създава са едни от най-успешните в страната, като някои от тях
са адаптирани и за международни пазари.
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Възможност
ОББ търси стажант „Връзки с обществеността“
Ако вие:
• Сте амбициозен студент III-ти или IV-ти курс в специалностите „Връзки с обществеността“,
„Маркетинг“, „Реклама“;
• Се интересувате от корпоративни комуникации в социалните медии;
• Се вълнувате от осъществяването на цялостни кампании в областта на корпоративната социална
отговорност;
• Имате творческо мислене и умения за работа в екип.
Ние предлагаме:
• Да участвате в създаването на стратегия за онлайн комуникация;
• Да участвате в процеса на развиване и реализация на програмата за корпоративна социална
отговорност на банката;
• Да подпомагате екипа в ежедневната оперативна дейност и да натрупате практически опит в
сферата на връзките с обществеността – онлайн комуникации, вътрешни и външни комуникации;
• Възможност за дългосрочен стаж.
Ако имате силна мотивация за развитие в тази област, кандидатствайте за участие в стажантската
програма на ОББ. Провеждането на стаж не се заплаща.

След подбор по документи одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Ако позицията представлява интерес за Вас, може да кандидатствате онлайн от ТУК.

PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.
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Награди
На официална церемония в НДК бяха отличени призьорите в
третото издание на Годишните награди на b2b Media.

На официална церемония в НДК бяха отличени
призьорите в третото издание на Годишните награди
на b2b Media. Голямата награда Иновация на
годината
спечели
Кредисимо
АД.
Българският
геостационарен
комуникационен
сателит BulgariaSat-1 не само нареди cтpaнaтa ни
дo 11-тe eвpoпeйcĸи дъpжaви c пpиcъcтвиe в
Kocмoca,
но
донесе
на
собственика
на
компанията Максим Заяков приза "Бизнес лидер на
годината" в Годишните награди на b2b Media.
Наградата “Предприемач на годината” беше
присъдена на две талантливи дами - Йоана
Кехлибарова, основател и управляващ директор на
Бернщайн енд Ко ООД и на Катя Димитрова,
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.

собственик
и
управляващ
съдружник
на
Интерпартнерс
Комюникейшънс
Груп
и
председател на Българската асоциация на ПР
агенциите.
Наградата за “Млад предприемач на годината”
отиде при Владимир Тенев, съосновател на
приложението за безплатна търговия на фондовите
борси Robinhood.
На официалната церемония в НДК бяха отличени не
само най-добрите предприемачи, но също и
отговорните бизнеси, иновативните кампании и
идеи.
Голямата
награда
Иновация
на
годината заслужено спечели Кредисимо АД с
първия чат-бот за бързи кредити на база изкуствен
интелект, внедрен в в приложението Facebook
Messenger.
Класирането се основава на гласуването от журито,
което оцени устойчивото и иновативно поведение на
компаниите, оригиналност на идеите, ефективност
от реализацията, новаторство по отношение и на
продуктите, и на услугите, а също и иновативност в
начина, по който са били комуникирани.
За първа година в конкурса се присъдиха отличия за
“Мобилна
иновация”
и
за
“Кампания
за
работодателска марка”.
Продължава на следващата страница
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Бизнес лидер на годината
Максим Заяков, гл. изп. директор на Булсатком и
BulgariaSat
Инвеститор с визия
1.Behr-Hella Thermocontrol България - от 200 служители
през 2015 г. в средата на 2017 г. те са вече 380.
2.Revetas Capital Advisors LLP – Фаза 2 на Sofia Airport
Center (SAC)
Социално-отговорна кампания на годината
1.Василеви 2005 ЕООД - "Мисия Безопасност"
специален
проект
за
подпомагане
на
безопасността по пътищата, чрез безплатно
опресняване на знанията и уменията за шофиране.
2.3CON – "Защото здравето има значение" социална кампания за безплатни прегледи за
гръбначни заболявания
3.Dentsu Aegis Network Bulgaria - дългосрочна
програма за намаляване на вредното въздействие
на нейния бизнес върху околната среда
4.дм България ЕООД – кампания „Слънчевите деца
2017“ – заедно за здравето на децата
Инициатива
в
подкрепа
на
социалното
предприемачество
Нова телевизия и Reach for change – Промяната
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Образователна идея
1.Даскал България АД - образователна платформа,
която може да се използва като виртуално училище
2.Power lab Pro - професионално обучение в
сферата на комуникациите с лектори и know how
на световно ниво
3.Уникредит Булбанк - Bulbank Mobile приложение за
мобилно банкиране 24/7.
Бизнес сделка на годината
1.Айгер Инженеринг ООД - най-голямата сделка в
историята на
Компанията, реализирана след търг в Тайланд
2.Интернет Корпорейтед Нетуъркс ЕООД - Мащабна
международна
сделка
на
cMailPro
с
три
чуждестранни телекома
Предприемач на годината
Йоана Кехлибарова, основател и управляващ
директор на Бернщайн енд Ко ООД
Катя Димитрова, собственик и управляващ
съдружник на Интерпартнерс Комюникейшънс Груп
Иновативна сграда на годината
АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД - Сграда ДИАМАНТ и
Сграда ЛЕТЕРА
Продължава на следващата страница
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Награди

платформа, която може да се използва като
виртуално училище
1.Klear Lending - Първата българска платформа за
P2P инвестиране и кредитиране
2.Визажисмайл ООД - VisagiSmile дентален
софтуер, който подпомага стоматолозите в
създаването на идеалната зъбна конфигурация
3.The Blueprint - Picmiller услуга за обработка на
снимки,
позволяваща
професионална
фоторедакция на снимки на недвижими имоти.

Иновативна компания на годината
1.Upnetix – За 2 г лидер в разработката на мобилни
приложения на българския пазар
2.ScaleFocus – Програмата ScaleFocus Innovation
Lab - вътрешен генератор на идеи и инкубатор за
развитието им
3.Първа Инвестиционна Банка АД
Най-иновативна стартираща компания
1.Даскал България АД - образователна
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.

Най-креативно (офис) пространство
1.НДК, Театър Азарян
2.ДА архитекти ООД - Концепция за иновативни
офиси на банка ДСК с реализация в "THE MALL" и
"Сердика" МОЛ
3.Софарма АД - „Офис на открито” open area
cowоrking space съвместна инициатива на
фондация „Кредо Бонум“, Софарма АД и БАКБ
Бизнес проект на годината
1.Интернет
Корпорейтед
Нетуъркс
ЕООД
Високотехнологичният
комуникационен
бизнес
продукт cMailPro за над 19.5 млн. потребители
2.Cooolbox - пълноценен гигабитов интернет,
предназначен за крайни клиенти на територията на
Пловдив и Велико Търново.

Продължава на следващата страница

14

Награди

Проект с образователна насоченост в сферата на
бизнеса
1.УниКредит Булбанк - Национална програма
"Финанси за нефинансисти" за повишаване на
финансовата култура на българите
2.Роботика БГ - Мястото, където деца от 7 до 13 г учат
роботика и се забавляват
3.Фесто Производство ЕООД - Практическо обучение
на учениците от 11 клас, специалност „Промишлена
електроника от СПГЕ Джон Атанасов
4.Айгер Инженеринг ООД - вътрешно фирмена
система за управление на знанието и вътрешните
обучения, наречена Айгер Професор

2.V+O Communication, Кампания за работодателска
марка за Experian
3.Интерпартнерс Комюникейшънс АД - кампания
"25 години живот в рекламата - Интерпартнерс в
обувките на своите партньори"

Мобилна иновация
1.ЗЕАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
ЕАД - мобилното приложение B-Assist за бърз достъп
до качествени медицински услуги
2.Upnetix - уникален продукт, наречен “Middleware”
3.Първа Инвестиционна Банка АД - Плащане с
дигиталната карта
Иновативна кампания за работодателска марка
1.Behr-Hella Thermocontrol България - Програма „В
името на по-добро качество на живот“, която
включва
социални,
спортни,
екипни
и
професионални дейности
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.

Продължава на следващата страница
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Награди

хора за посланици на бранда без нито един
професионален модел
3.pr2 communication agency - Нов стандарт в
подготовката
на
прес-съобщения,
съдържащи
пазарни анализи и данни
Бизнес идея на годината
1."Алианс" ЕООД - специална програма „АЛИАНС И
ПАРТНЬОРИ“ с пакета от придобивки и преференции
за служителите, семействата и децата им.

Иновация в маркетинга и ПР сферата
1.Кредисимо АД
2.Idea PR & Advertising – реализация на конкурса,
организиран от Еспресо медия - „Работилница за
репортери”.
2.Dentsu Aegis Network Bulgaria - Иновативното
решение TV Sync, което засича в реално време
излъчването на рекламата на конкретен бранд
3.Park Center Sofia (Аурига ЕАД) – кампания с реални
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.

Бизнес дебют на годината
1.Пейсера България ООД - Една от първите FinTech
компании на българския пазар за международни
валутни преводи
2.Визажисмайл ООД - VisagiSmile дентален софтуер,
който подпомага стоматолозите в създаването на
идеалната зъбна конфигурация
3.Американска клиника за гръбначни заболявания –
Мисия: да променим медицината с техники за
здравословна корекция на гръбначния стълб
Иновативна идея на годината
1.Първа инвестиционна банка АД – Дебитна карта за
деца и тийнейджъри
2.Кредисимо АД - Софтуер с изкуствен интелект,
наречен С.И.М.О.
Продължава на следващата страница
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Технологична иновация на годината
1.Кредисимо АД - Първата чатбот услуга за бързи кредити в приложението Facebook Messenger
2.Първа инвестиционна банка АД – Дигитална карта
Инвестиция за устойчиво развитие
1."еМобилити Интернешънъл" АД - платформа Eldrive, с която развива електромобилността в България и
Югоизточна Европа
2.Петрол АД

Млад предприемач на годината - Владимир Тенев
Голямата награда Иновация на годината - Кредисимо АД
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.
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Дискусия
Бъдещето на офиса, офиса на бъдещето
Дискусия „Бъдещето на офиса”, на
Капитал
Кариери се проведе в рамките на инициативата
Офис на открито. Дали ще има офиси в бъдещето
в смисъла, който влагаме днес или те все повече са
пространство за споделяне на идеи и вдъхновения?
Променят ли новите офиси отношенията към
работата и между служителите или са резултат от
тези промени?

Легендарната централа на Apple може да е само
началото (или това, за което сме чули), но
определено не е единствения нестандартен офис и
вече не говорим за изключения. Свидетели и
съучастници сме в създаването на нов начин на
работа, на ново възприемане на работните
пространства, задължения и взаимоотношения. Едва
ли можем да очакваме, че офисът като работно
пространство и организация ще изчезне, но той се
променя в съотвествие с другите промени и това
важи не само за високотехнологичните компании в
IT сферата.
Предизвикателство е намирането на „златната
среда” между уютно-личното и творческиPRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.

споделеното пространство, като в крайна сметка
ценностите
на
компанията
са
водещите.
Принципите, зад които компанията застава и
заявените пред обществото позции (доколкото вече
няма
„вътрешни
публики”)
са
тези,
които
предопределят
в
каква
посока
ще
е
модернизирането на офиса. Дори да не се
трансформират изцяло в посока споделено
пространство,
се
създава
среда,
в
която
служителите да се чувстват комфортно като
„вкъщи”, места за отдих по време на почивките,
спортни зали – от фитнес и йога до масажи. Целите
може да са различни – утвърждаване на имиджа на
компанията, привличане на бизнес-партньори със
сходен начин на мислене, намиране и задържане
на служители.
Според Христо Станкушев, от
архитектурно и дизайн студио dontDIY, офисът
може да е много неща в ръцете на мениджъра,
който зане какво иска да постигне с инвестицията
си. Това, което е важно, е да бъде откровен – дали в
избора на линулеум, а не просто pvc настилка, или
дървен материал или с вертикална градина, а не
фотографии на цветя.
Продължава на следващата страница
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територията на компанията да е по-удовлетворяващ.
Така се редуцира стреса, създават се друг тип
взаимоотношения както с работодателя, така и с
колегите.

Иновативността идва от това в пространството да бъдат
изведени реално случващите се процеси в компанията
и да има хармония между тях.
Офисът е един от първичните елементи в изграждането
на работодателската марка. Ето защо и неговото
осъвременяване на може да е самоцел. Изграждането
на офис-пространство трябва да отговаря на
интересите на служителите и може да е средство за
привличане на търсените такива. Самите служители се
чувстват не просто по-комфортно, но и се пести
времето им, прекарано в път от работното място до
местата за другите им занимания и престоя им на
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.

Новите технологии променят не само ежедневието на
хората, но и начина на мислене на по-младите
поколения. Те очакват работата да им носи различен
вид удовлетворение и да могат да я свършат от място,
което е удобно за тях, като не я свързват с физическо
пространство. Разбира се, това е възможно за
определени индустрии, които предразполагат към
подобно отношение. За тях coworking пространствата
са идеалния „дом”, в който да разположат мобилните
си устройства, а офисът им е изцяло дигитален.
Според участниците в дискусията офисът на бъдещето
ще стимулира развитието на служителите и ще създава
усещането, че са част от кауза и че споделят общи с
работодателя ценности и цели.
В дискусията, с модератор Димитър Пижев от Капитал
се включиха и Метофи Терзиев, от Betahaus, Мария
Бойкова от Remote Year, Дария Топалова от Playtech
Bulgaria.
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Тенденция
Новини, написани от изкуствен интелект

Google ще финансира проект за създаване на
новини
от
компютри
на
Press
Association,
Великобритания. Стойността на проекта Reporters
and Data and Robots (RADAR) е в размер на 706 000
евро, като компютри ще създават по 30 000
новинарски материала месечно за местни медии.
Той ще бъде осъществен в сътрудничество с Urbs
Media
–
стартъп,
който
специализира
в
журналистика с данни. “Целта е да се удовлетвори
нарастващото търсене на последователна и
основана на факти информация за местните
общности в подкрепа на утвърдени регионални
медии, а също и на разширяващия се сектор на
независими издатели, хиперместни издания и
блогъри“, според съобщение на Press Association.
За проекта ще се използват отворени бази с данни,
поддържани от централната и местните власти, и
шаблони за материали, и така ще се създават
автоматично
новини
по
важни
теми
като
здравеопазване, престъпност и заетост. Той ще
стартира в началото на 2018 и по него ще работят
пет човека.

PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.

Според създателите на RADAR това ще е
финансово ефективен начин за създаване на
местни истории, в обем, който не би могъл да се
постигне ръчно. Способните журналисти ще
продължат да бъдат жизненоважни в този процес.
RADAR е сред проектите на Digital News Initiative –
тригодишна инициатива, която Google започна
преди две години, за да насърчи иновациите в
журналистиката и да помогне на медиите да
оцелеят в епохата на цифровите технологии. За
инициативата Google ще инвестира общо 150
милиона евро.
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Тенденция
Salon du luxe 2017
За Salon de lux, подхода към милениълите и новите комуникации в предлагането на луксозни брандове.

Третото издание на Salon du luxe – найголямата среща на бизнеса от света на
луксозната индустрия, ме посрещна с найновото от сектора, с интересни хора, с
добри познати и серия иновации. За мен е
чест и радост да присъствам на това
събитие от самото му създаване и да
виждам
развитието
му,
подкрепата,
създаването на мрежа от съмишленици и
професионалисти, които споделят общи
ценности и цели. Хора, за които това е не
само работа, но и усещане за живота и за
това, което е отвъд повърхността на един
красив предмет или изживяване. Три думи,
описват
лукса
днес:
изключителност,
превъзходство, емоция.

Продължава на следващата страница
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.
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Тенденция

В тази първа публикация, посветена на Salon du luxe,
ще ви разкажа за индустрията на лукса и нейните
дизайнери, за времето и неговата ключова роля, както
и за мястото на инфлуенсърите. Завръщане към
основите, към източника – потребителите се вълнуват от
качеството, от уникалната история на дадената
марка. Вече не е достатъчно само да се правят
покупки, а да може да се говори за тях, да бъдат част
от голямата история (на марката). Ето защо е важно
клиентите да бъдат въвличани постоянно в процеса на
създаване. Всъщност, за да привлече и задържи
вниманието на милениълите, луксът трябва да бъде
едновременно иновативен и етичен. Като потребители,
те все по-често се обръщат към малките, алтернативни
марки, за да се откроят от околните. Що се отнася до
дизайнерите – за тях става все по-важно не какво
носим, а как поддържаме тялото и духа си. Те са
водени от нуждата от удовлетворение.
Хареса ми как Дидие Дегриз дефинира лукса: знание,
занаят,
благородни
материи,
изключителност,
авангард, модерност, традиция.
За поколението Z е по-важно преживяването,
отколкотопритежанието.

1970г. луксът след войната се характеризира с т.нар.
дълго време. Период, обусловен от висшата мода,
творчеството, времето на модните къщи, на занаятите,
на лимитирания брой бутици. Последователно след
това настъпват десетилетия на значително по-бързо
(кратко) време: на демократизация, глобализация и
дигитализация, в които на фокус е растежът, новите
целеви групи, отварянето към средната класа, появата
на концерните, на маркетинговите стратегии, на
множеството точки на продажба, на експанзията, на
достъпността, на е-търговията. Тези периоди са
прекъснати от един по-специфичен, свързан с кризата
от 2008-2009 година, когато времето отново става
дълго,
период,
белязан
от
затруднения,
препозициониране, поглед към основополагащите
ценности, към уменията, традицията, ДНК…

Времеви цикъл на лукса
Индустрията на лукса следва определена цикличност
зи отношение към времето (дълго-кратко). През 1950Продължава на следващата страница
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.
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Днес много ясно можем да откроим двойната
темпоралност
на
лукса
За да могат марките да се впишат в тази
двойственост, марките трябва да се обвържат с
клиента по нов начин – чрез взаимодействие,
въвличане и съучастие:
•Взаимодействие:
въвличане
в
разговор
(интерактивен, постоянен, персонализиран)
•Въвличане: живот в историята
•Съучастие: превръщане на клиента в посланик

Времето ни кара да мечтаем и не може да бъде
купено
Людовик Дю Плеси описа едно ново отношение към
времето в свят, подвластен на непосредственото,
незабавното. Предизвикателството пред марките от
луксозния сегмент е да изместят скалата на човешкия
живот, да се заиграят с времето. Луксът не може да се
задоволи с настоящето или с миналото, той трябва да
се проектира в бъдещето.
Instant gratification: модата, мимолетната емоция,
социалните мрежи и delayed gratification– позитивна
фрустрация, изчакване, излизане от мига – това е
светът на лукса.
Продължава на следващата страница
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.
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Тенденция

Инфлуенсъри: между свръхексплоатирането и
бюджетите за милиони
От една страна е усещането за пренасищане, за
изчерпване,
за
преекспониране:
„В самото начало много харесвах това, че
блогърите навлизат в модата, заемат първия ред
на
дефилетата
по
време
на
Модните
седмици…Няколко години по-късно, те са просто
мъртви, толкова лесно биват купувани от
компаниите. Разбира се, има няколко страхотни
блогъри, но в цялостен план всичко е плоско. Те
наистина не знаят нищо, единственото, което
знаят е как да направят селфи.“ Nicola Formichetti
От друга страна, прогнозите са красноречиви:
След 5 години инфлуенсър маркетингът ще
представлява пазар между 5 и 10 млрд. щатски
долара,
както поясни Сирил Атиа. Той генерира двойно
повече продажби спрямо традиционните медии и
привлечените чрез него клиенти имат ниво на
задържане от 37% (според данни на McKinsey). Ако
инвестираме 1 USD в инфлуенсър маркетинг, той
ще ни генерира 7 долара приход.
Силата на инфлуенсъра е в капацитета му да
промени представата или да повлияе върху акта
на покупка. Пирамидата на влияние има четири
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.

основни нива, като стартира от микроинфлуенсъри – инфлуенсъри – посланици –
ВИП/известни личности и рекламни лица.

Във втората публикация ще ви разкажа за това,
какво ще се случи с индустрията след 10 години,
както и за ролята на устойчивото развитие в света
на лукса. Припомнете си материалите ми
от 2016г. и от 2015г.
Автор: Ванина Ханджийска,
http://styleinspiratrice.com
В партньорство с Air France
Снимки: Мартина Тодорова
24

Предложение

The View - най-новият ресторант в София
На височина от 85.2 метра, The View е
ресторантът с изключително красива гледка в
София. Модерният интериор и невероятната
кухня
превръщат
The
View
в
новата
забележителност на столицата. Разположен в
центъра на София на бул. Витоша 89Б,
ресторантът се намира на етаж 24 на бизнес
сградата на Милениум център. The View
предлага панорамна гледка към града и
разкрива неговата прелест. Цяла София е в
краката ви... Можете ли да си представите подобро място за вашето събитие?
С капацитет до 350 души за коктейли, 176
души за вечери и допълнителни 125 места на
откритите тераси, мястото е интересно и
подходящо за фирмени събирания, семейни
празненства, партита, сватби, рожденни и
именни дни или коктейл партита.

Продължава на следващата страница
PRактики, брой 149, 20 юли 2017 г.
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Ресторант The View работи между 7:30 и
23:30 в делничните дни, а уикендите между
11:00 и 23:30. Сутрин се предлагат закуски,
фрешове и кафе, на обяд – вкусна
домашно сготвена храна, а вечер и
уикендите – специалитети от българската и
международната кухня.
Повече информация може да получите на
www.theview.bg и @TheViewRestaurantSofia.
За резервации или допълнителни въпроси,
екипът на The View е на разположение на
тел. +359 2 494 0241.
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